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De activeringsheing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden bestaat bjna 50 jaar.
Ten behoeve van de praktjk wordt in deze bjdrage een overzicht gegeven van de historiek en het juridische kader van deze heing.
De geschillen inzake de activeringsheing zjn enorm toegenomen. In het kader van deze
bjdrage zal worden ingegaan op de voornaamste rechtspraak van de voorbje jaren.

I. Inleiding
A. Korte historiek
1. Het grootste gedeelte van het decreet van
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid1 (hierna afgekort als DGP) trad op
1 september 2009 in werking.
Het activeren van zogenaamde “slapende”
gronden is een belangrijke doelstelling van het
DGP. Het DGP biedt daartoe een “gereedschapskist” van stimuli en bindende maatregelen2.
De gemeenten werd reeds door artikel 143
van het Decreet Ruimtelijke Ordening (DRO)
van 18 mei 19993 de mogelijkheid geboden om
via een belasting op onbebouwde percelen of
gronden de strijd aan te gaan tegen grondspeculatie en tegen het achterhouden van bouwgronden4. Er kan niet worden ontkend dat deze
iguur van de (facultatieve) gemeentebelasting

1
2
3
4

5
6

op de niet-bebouwde percelen en gronden als
instrument in de strijd tegen grondspeculatie
en het achterhouden van bouwgronden in de
praktijk ontegensprekelijk haar nut heeft bewezen5.
De Vlaamse decreetgever vond het dan ook
aangewezen om de bestaande regeling te behouden, echter verijnd en bijgesteld onder de
vorm van een “activeringshefing”6.
2. De decreetgever heeft de gemeente toegelaten om met de activeringshefing een grondbeleid te voeren. De nieuwe regeling beoogt een
grotere soepelheid dan vroeger teneinde meer
variatie en maatwerk in de gemeentelijke reglementen mogelijk te maken. Primordiaal blijft
echter de strijd tegen de slapende gronden.
Bij nader toezicht blijkt dat de decretale bepalingen in verband met die activeringshefing in
twee groepen uiteenvallen.

BS 15 mei 2009.
Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, 2012/1, 15.
BS 8 juni 1999, ed. 1.
Art. 143 DRO was ook niet helemaal nieuw. Reeds in 1970 besloot de wetgever om de toenmalige Stedenbouwwet
aan te vullen met een iscale bepaling, die de gemeenten de mogelijkheid bood om belastingen te heffen op
onbebouwde percelen in een verkaveling of op gronden gelegen in een woongebied volgens een goedgekeurd of
vastgesteld plan van aanleg (zie art. 70bis wet 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedenbouw, ingevoegd door art. 26 wet 22 december 1970. Art. 70bis werd naderhand omgedoopt tot art. 73
Coördinatiedecreet RO).
C. VANVYVE, “De gemeentebelasting op onbebouwde percelen en gronden” in M. DE JONCKHEERE en K. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004-2005, Brugge, die Keure, 2005, 86.
Zie art. 3.2.5 t.e.m. 3.2.16 DGP.
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Een eerste groep van bepalingen heeft een
suppletief karakter7. De gemeenten kunnen van
deze regels afwijken. Ze kunnen ze ook aanvullen, bijvoorbeeld door bijkomende vrijstellingen te voorzien.
De tweede groep bestaat uit regels van dwingend recht. De gemeenten kunnen daar helemaal niet van afwijken. Het betreft een aantal
bepalingen die bedoeld zijn om de effectiviteit
van de hefing te bewaken en het vooropgesteld
doel – activering van slapende gronden – eventueel dwangmatig te helpen verwezenlijken.
De door de decreetgever gevolgde methodiek
betekent dat gemeenten die heden ten dage
reeds over een belastingreglement (op de onbebouwde percelen en/of gronden) beschikken, perfect de huidige systematiek kunnen
aanhouden en geen aanpassingen moeten
doorvoeren.
Het DGP heeft samen met de introductie van de
activeringshefing ook gezorgd voor een nagenoeg totale reductie van artikel 143 DRO.

B. Gemeenteljke
belastingautonomie en de
toepassing van enkele algemene
beginselen van behoorljk bestuur
en Europese regelgeving
3. In beginsel heeft een belastingreglement
als voornaamste doel de inanciering van een
uitgave van algemeen nut of openbare dienstverlening. Een belasting kan ook tegelijk een

7
8

ander doel hebben, zoals een stimulerend of
ontradend doel, zoals hier bebouwbare gronden bewoonbaar maken en grondspeculatie
tegengaan.
Er is geen enkele wet of regel die uitdrukkelijk
de gemeentelijke iscale autonomie afhankelijk
stelt van een verantwoording van de afweging
van het inanciële en het niet-inanciële doel
van een belasting. Dit doet geen afbreuk aan
de vereiste van de passende verantwoording
voor de belasting, maar niets belet de gemeente daarvoor ook en zelfs voornamelijk een nietinancieel doel na te streven dat past in een
gemeentelijke bevoegdheid en gemeentelijk
beleid.
De gemeente heeft autonome bevoegdheden
inzake stedenbouw en het grond- en pandenbeleid en niets belet de gemeente in de uitoefening van deze bevoegdheden de beleidskeuze
te maken om een autonome activeringshefing
in te voeren die naast de bevordering van de
overheidsinanciën als voornaamste doel heeft
grondspeculatie tegen te gaan en de ontwikkeling van onbebouwde gronden en kavels bebouwbaar te maken.
Aldus wordt door de gemeente gebruikgemaakt
van de haar bij de Grondwet toegekende iscale
autonomie, zonder zich hierbij op het bevoegdheidsterrein van de federale dan wel gewestelijke instantie te hebben begeven of zonder het
algemeen belang te hebben miskend8.
4. Het is aanneembaar dat bepaalde onbebouwde gronden meer vatbaar zijn voor speculatie
dan andere onbebouwde gronden. De ligging

Art. 3.2.6 t.e.m. 3.2.12 DGP.
Gent 17 januari 2017, nr. 2015/AR/322 (Diksmuide), LRB 2017, al. 1, 58; Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 7 juni 2017, nr. 16/2817/A
(Nieuwpoort), LRB 2017, al. 4, 62.
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van de onbebouwde gronden heeft ontegensprekelijk een doorslaggevende invloed op de
speculatiemogelijkheden. Het betreft dan voornamelijk gronden gelegen binnen een gebied
waar onbebouwde gronden een minderheid
vormen die meer vatbaar zijn voor speculatie.

kan het decreet van 27 maart 2009 betreffende
het grond- en pandenbeleid nog niet van kracht
zijn geweest. De situatie kan dan ook worden
gewijzigd door een latere opname van de belaste panden door Ruimte Vlaanderen in het
register van onbebouwde percelen.

De bepaling van de zone waarbinnen de speculatiemogelijkheden inzake onbebouwde gronden groter zijn, is een opportuniteitskwestie.
Hoewel de keuze van de zone niet willekeurig
mag zijn, is de zone evenmin in die zin te rationaliseren dat heel precies wordt meegedeeld waarom exact die straat tot een zone behoort en een andere niet. De omschrijving van
de zone is verantwoord wanneer het binnen de
grenzen van de redelijkheid blijft.

6. Het is de gemeente toegelaten om op basis
van haar iscale autonomie en binnen de perken vooropgesteld door het Decreet Grond- en
Pandenbeleid, een activeringshefing in te voeren.

Zo is het onbetwistbaar dat een onbebouwde
grond gelegen in een toeristisch gebied dicht
bij het strand meer voor speculatie vatbaar is
dan een grond gelegen buiten het toeristisch
gebied en verder van het strand. Er kan niet
worden besloten dat het hoger belasten van
een onbebouwde grond gelegen in een toeristisch gebied dicht bij het strand een onredelijk
criterium zou zijn9.
5. Uit het feit dat belastingplichtigen voor een
bepaald aanslagjaar in het verleden voor belaste percelen een vrijstelling hebben gekregen
op de belasting op onbebouwde gronden kan
niet zonder meer rechtmatig worden afgeleid
dat zij nooit nog een belasting op onbebouwde gronden m.b.t. de belaste percelen zouden
verschuldigd zijn.
Zo kan in dat aanslagjaar nog een ander belastingreglement van toepassing zijn geweest en
9
10

Het recht op eigendom zoals voorzien in artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij het EVRM
doet geen afbreuk aan het recht van de gemeentelijke overheid om een activeringshefing in te voeren. De doelstelling van voormelde
hefing bestaat er immers onder meer in om
het recht op betaalbaar wonen te waarborgen.
Het billijk evenwicht tussen de vereisten van
het algemeen belang en de bescherming van
het recht op het ongestoord genot van de eigendom wordt door een dergelijke hefing niet
verbroken. Zo is een hefing van 529,50 EUR/
jaar op een perceel bouwgrond met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² dan ook geenszins disproportioneel10.
7. Het belastingreglement op onbebouwde
bouwgronden en onbebouwde kavels legt geen
sanctie op, maar wel een belasting. Er is geen
sprake van een strafrechtelijke sanctie en zelfs
niet van een administratieve sanctie. Gezien de
doelstelling heeft de belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels wel
een ontradend karakter. Het enkele feit dat de
belasting een ontradend effect heeft, houdt op

Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 7 juni 2017, nr. 16/2817/A (Nieuwpoort), LRB 2017, al. 4, 62.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 28 maart 2017, nr. 16/1001/A (Brugge), LRB 2017, al. 3, 51.
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De gemeenteljke
activeringsheing inzake
onbebouwde kavels en
bouwgronden maakt slapende
honden wakker.
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zich nog niet in dat het een strafsanctie in de
zin van artikel 6 EVRM zou betreffen.

of het Vlaams Gewest over de bevoegdheid beschikt om dat te doen.

II. De bevoegdheid van het
Vlaams Gewest om in te grjpen
in de gemeenteljke belastingautonomie

Volgens de afdeling Wetgeving van de Raad
van State kunnen de Gewesten slechts ingrijpen in de gemeentelijke belastingautonomie
via een beroep op de zogenaamde “impliciete
bevoegdheden”11. Impliciete bevoegdheden zijn
deze die strikt genomen niet binnen de eigen
competenties vallen, maar die noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van de eigen bevoegdheid12.

8. Artikel 170, § 4 Grondwet bepaalt dat geen
belasting van de gemeente kan worden ingevoerd dan door een beslissing van haar raad en
dat de wet ten aanzien van die belastingen de
uitzonderingen bepaalt waarvan de noodzakelijkheid blijkt.
Het beperken van de gemeentelijke belastingbevoegdheid is dan ook een aangelegenheid
die door de grondwetgever uitdrukkelijk aan de
federale overheid is voorbehouden.
Evenwel blijkt uit de lectuur van de decretale
bepalingen met betrekking tot de activeringshefing dat de regeling de belastingbevoegdheid van de gemeenten in een bepaalde mate
beperkt, namelijk door ze te koppelen aan
voorwaarden.
Naar luid van artikel 3.2.5, § 1 DGP worden de
gemeenten, enerzijds, gemachtigd tot het heffen van een jaarlijkse belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels. In artikel 3.2.15 van het decreet zit,
anderzijds, een geclausuleerde verplichting tot
het invoeren van een activeringshefing vervat.
Het gaat duidelijk om ingrepen in de gemeentelijke belastingautonomie. De vraag rijst ter zake
11
12
13
14

Daartoe moeten een aantal voorwaarden zijn
vervuld. Vereist is dat de voorbehouden aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent, dat de weerslag op de betrokken federale aangelegenheid slechts marginaal is en
dat het beroep op de impliciete bevoegdheden
noodzakelijk is13.
Volgens de afdeling Wetgeving wordt in casu
door de decreetgever slechts een aanvaardbare verantwoording geboden met betrekking tot
de geclausuleerde verplichting tot het invoeren
van de activeringshefing14.
Evenwel hebben de opstellers van het DGP
het niet nodig gevonden om een gelijkaardige
verantwoording uit te werken voor de bepalingen die de gemeenteraden machtigen (maar
niet verplichten) om een activeringshefing in
te voeren. De afdeling Wetgeving kan met die
zienswijze niet instemmen omdat het immers
regelingen betreft die, indien er gebruik van
wordt gemaakt, op verplichte wijze de contouren van de activeringshefing vastleggen. Ook

Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, 2012/1, 519.
Zie art. 10 Bijz.Wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; M. VAN DAMME, Overzicht van het grondwettelijk
recht, Brugge, die Keure, 2008, nr. 388.
Arbitragehof 25 oktober 2000, nr. 105/2000; Arbitragehof 30 juni 2005, nr. 114/2005.
Voor de betreffende motivering: zie Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, 2012/1, 21 e.v.
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voor die bepalingen is het nodig om beroep te
doen op de impliciete bevoegdheden15.

der instellingen niet wordt geschonden door
artikel 3.2.5, § 1, tweede lid DGP.

Bij het aannemen van de artikelen 3.2.5 tot
3.2.13 DGP heeft de decreetgever geen rekening
gehouden met het tweede luik van het advies
van de afdeling Wetgeving.

De door de in het geding zijnde bepaling ingevoerde decretale regeling is volgens het Grondwettelijk Hof noodzakelijk voor de uitoefening
van de bevoegdheid inzake grond- en pandenbeleid, die is bepaald in artikel 6, § 1, I, 6° van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

9. Wegens de twijfel die er kan bestaan over de
vraag of artikel 10 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen door artikel 3.2.5 DGP wordt geschonden,
werd door de rechtbank van eerste aanleg van
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, de volgende
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
gesteld16:
“Schendt artikel 3.2.5 van het Decreet Gronden Pandenbeleid, dat de gemeenten machtigt
tot het heffen van een jaarlijkse belasting, geheven op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels, de regels die
door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen
en gewesten zoals voorzien in artikel 10 BWHI,
in zoverre niet is aangetoond dat een beroep
op de impliciete bevoegdheden noodzakelijk
is voor de uitoefening van de bevoegdheden
van de Gemeenschappen en Gewesten?”
Inmiddels oordeelde het Grondwettelijk Hof
met het arrest van 11 mei 2017 omtrent deze
prejudiciële vraag dat artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

15
16
17

Volgens het Grondwettelijk Hof blijkt uit de
parlementaire voorbereiding overigens dat de
aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde
regeling leent en dat de weerslag van de in het
geding zijnde bepaling op de aan de federale
wetgever voorbehouden bevoegdheid marginaal is17.
10. De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zag evenwel geen
reden om een dergelijke prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof te stellen. Deze rechtbank stelde vast dat in de memorie van toelichting uitdrukkelijk wordt verwezen naar twee
groepen van decretale regelen met betrekking
tot activering.
De tweede groep bestaat uit wat wordt omschreven als “dwingende regelingen”. Hieronder wordt verstaan zowel de regelen over de
geclausuleerde hefing, als “de bepaling van de
minimale hefingsbedragen die nodig zijn om
de effectiviteit van de hefing te bewaken (art.
3.2.5, § 1, tweede lid)” (Parl.St. Vl.Parl. 2008-09,
nr. 2012, p. 20).

Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2012/1, 520; zie ook: M. DE JONCKHEERE, “De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid” in M. DE JONCKHEERE (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen
2012-2013. Fiscale regionalisering, Brugge, die Keure, 2013, 12-14.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 29 juni 2016, nr. 15/2889/A (Tielt), LRB 2016, al. 3-4, 121.
GwH 11 mei 2017, nr. 55/2017 (prejudiciële vraag), Amén. 2017, al. 4, 294, http://www.const-court.be, BS 14 juli 2017,
72912, Rev.dr.commun. 2017, al. 3, 23, RFRL 2017, al. 2, 183, RW 2016-17, al. 42, 1680 en TROS-Nieuwsbrief 2017, al. 7-8,
5.
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De memorie van toelichting gaat vervolgens in
op de betreffende grondwettelijke bepalingen
en vermeldt: “Dergelijk beroep op de impliciete
bevoegdheden is in casu zeker te verantwoorden ter onderbouwing van a) de in het ontwerpdecreet opgenomen geclausuleerde verplichting tot het invoeren van een activeringshefing
en b) de decretaal vastgelegde minimumbedragen voor de hefing.”18
De daaropvolgende uiteenzetting in de memorie van toelichting met betrekking tot noodzakelijkheid, marginale weerslag en mogelijkheid
tot gedifferentieerde regeling, ter onderbouwing van het beroep op de leer van de impliciete bevoegdheden19, heeft dan ook anders dan
de belastingplichtige voorhoudt, niet alleen betrekking op de geclausuleerde verplichting tot
het invoeren van een activeringshefing zodat
de rechtbank geen reden zag om een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen20.

III. De voorwaarden tot
belastbaarheid
A. Algemeen
11. Artikel 3.2.5, § 1 DGP stelt duidelijk dat de
belasting slechts kan worden gevestigd op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op
onbebouwde kavels.

18
19
20
21
22
23
24
25

B. Een onbebouwde kavel
1. Kavel
12. Onder “kavel” wordt verstaan het in een
verkavelingsvergunning van een niet vervallen
verkaveling afgebakend perceel21. Het perceel
moet deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling.
De belasting is verschuldigd zodra een verkavelingsvergunning werd afgeleverd, zelfs als de
eigenaar niet gebruikmaakt van de vergunning
en niet verkavelt22.
De belasting blijft ook verschuldigd wanneer de
verkaveling volledig werd gerealiseerd. Na deze
realisatie kan de verkaveling trouwens niet
meer vervallen23.
De eenzijdige verzaking aan de verkavelingsvergunning door de eigenaar brengt geen vrijstelling van belasting met zich mee. Zo’n verzaking
kan inderdaad slechts gelden nadat de stedenbouwkundige overheid dit heeft goedgekeurd24.
De belasting is niet verschuldigd wanneer de
gemeente betreffende de wegenuitrusting bijkomende eigenschappen stelt die niet in de
verkavelingsvergunning zijn opgenomen en
daardoor zelf de oorzaak is van het niet-bebouwbaar zijn van de belaste percelen25.

Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2012, p. 21.
Ibid., 22.
Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 30 juni 2017, nr. 16/2617/A (Turnhout), LRB 2017, al. 4, 74.
Zie art. 1.2, 10° DGP.
Cass. 19 november 1981, JDF 1984, 36.
Best.Dep. O.-Vl. 20 november 1981, FJF 1982, 181.
Best.Dep. O.-Vl. 13 september 1985, FJF 1987, 43.
Best.Dep. O.-Vl. 5 november 1998, niet gepubliceerd.
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2. Onbebouwd
13. “Onbebouwd” betekent beantwoordend
aan de criteria voor opname in het register
van onbebouwde percelen (hierna afgekort als
ROP) gesteld bij en krachtens artikel 62 van het
Decreet Ruimtelijke Ordening (thans art. 5.6.1
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna
afgekort als VCRO))26.
Artikel 5.6.1 VCRO verplicht elke gemeente tot
het bijhouden van een ROP. Dit register vormt
een monitorinstrument voor het grond- en
pandenbeleid. Het geeft een overzicht van de
onbebouwde percelen die een potentie tot bebouwing hebben27.
Door het besluit van de Vlaamse Regering van
10 juli 2008 houdende bepalingen van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering
en de inanciering van het register van de onbebouwde percelen28, zoals gewijzigd door de
besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni
200929 en van 6 juni 201430, wordt uitvoering gegeven aan artikel 5.6.1 VCRO.
Op grond van het besluit van 5 juni 2009 heeft
het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse overheid een aantal technische richtlijnen betreffende de opmaak van het register
van onbebouwde percelen uitgevaardigd31.
Kortom komt het hier op neer dat slechts de
onbebouwde kavels die in het ROP werden
opgenomen of die voor opname in het ROP in
26
27
28
29
30
31
32

aanmerking komen, aan de activeringshefing
kunnen worden onderworpen.
14. Volgens een vonnis van 2 maart 2006 van de
rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, vereist evenwel noch het decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid, noch enige andere wettelijke
bepaling dat de gemeente voor de vestiging van
de activeringshefing op onbebouwde bouwgronden en kavels een goedgekeurd ROP moet
hebben. Een goedgekeurd ROP is aldus volgens
deze rechtbank niet vereist om deze activeringshefing op onbebouwde bouwgronden en
kavels rechtsgeldig te vestigen. Bijgevolg wordt
volgens de rechtbank door geen enkele wettelijke bepaling belet dat het belastingreglement
bepaalt dat, zolang het gemeentelijk ROP niet
operationeel is, de jaarlijkse gemeentelijke belasting wordt gevestigd op basis van de bij het
gemeentebestuur bekende informatie. Volgens
de rechtbank is er dan ook geen sprake van dat
het belastingreglement onwettig is32.
15. In de technische richtlijnen wordt beschreven volgens welke criteria de opname in het
ROP gebeurt.
Het moet uiteraard onbebouwde kavels betreffen. “Onbebouwd” zijn alle kadastrale eigendomspercelen waarop geen gebouw aanwezig
is en die gelegen zijn in de geselecteerde bestemmingszones, met uitsluiting van lijninfrastructuren zoals wegen, waterwegen, spoorwegen en dergelijke. Daarbij moet op de kavel een
hoofdgebouw inclusief eventuele bijgebouwen

Zie art. 1.2.11° DGP.
Zie art. 2.2.5, § 1 DGP.
BS 28 augustus 2008.
BS 27 augustus 2008.
BS 17 september 2014.
Deze technische richtlijnen kunnen worden geraadpleegd op: www.bouwenwonen.be//it/front.cgi?s_id=1374.
Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 2 maart 2016, nr. 15/2777/A (Turnhout), LRB 2016, al. 3-4, 79.
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en gebouwaanhorigheden kunnen worden opgetrokken conform de geldende planologische,
technisch-stedenbouwkundige en juridische
normen.
Wanneer op de kavel kleinere gebouwen (garage, loods ...) aanwezig zijn, waardoor een discontinuïteit in de bebouwing ontstaat, blijft het
om een onbebouwde kavel gaan.
“Bebouwd”, en dus niet belastbaar, zijn de kadastrale percelen waarop een huis of een gebouw staat, met inbegrip van de bijhorende
infrastructuur (opslagplaatsen, parkings, stapelruimtes, garages ...). Het perceel waarop “de
bouw” zich bevindt, wordt volledig als bebouwd
beschouwd (tot aan de perceelsgrenzen).
Uitzonderingen zijn hier de percelen met kleine
constructies erop (garage, loods, serre ...), maar
die als effectieve bouwgrond voor ten minste
één woning kunnen worden beschouwd conform de geldende planologische, technisch-stedenbouwkundige en juridische normen. Deze
kavels worden als onbebouwd beschouwd. Een
kavel waarop een bergruimte bij de woning is
opgericht, blijft voor de toepassing van de belasting een onbebouwde kavel33.
Wanneer voor het optrekken van een bergplaats op een perceel een stedenbouwkundige
vergunning werd verleend en er op het perceel
een constructie werd opgericht, kan het perceel
niet worden beschouwd als onbebouwd. Uit de
toepasselijke regelgeving volgt immers niet dat
een perceel alleen als bebouwde grond kan
worden beschouwd wanneer er een bouwwerk
33
34
35
36

is opgetrokken dat bestemd is voor bewoning34.
In dezelfde zin werd geoordeeld dat wanneer
er zich op het terrein een frietkraam bevindt,
dat op blokken werd geplaatst en dat dus niet
met normale middelen kan worden geplaatst,
laat staan op eigen kracht, er sprake is van een
bebouwd perceel35.
Kavels die wegens hun speciieke bestemming
niet voor woningbouw in aanmerking komen
moeten niet in het ROP worden opgenomen
en zijn dus niet belastbaar. Voorbeelden zijn
de openbare wegenis, bermen, dorpspleinen,
land- en loswegen, inritten, gronden binnen
rooilijnen, wegoverschotten, reservatiestroken
(bv. aanleg van een verkeersweg, onteigeningen), bufferzones, dijken, grachten, nutsvoorzieningen, groenzones, parken, sportvelden,
sportcentra, recreatiegebieden, begraafplaatsen, stelplaatsen voor bussen.
Alleen de “nuttige” percelen, waarop nog kan
worden gebouwd, die met andere woorden een
potentie tot bebouwing hebben, en dit op relatief korte termijn, worden dus opgenomen.
Bijgevolg belet de aanwezigheid van een schuilhok voor dieren niet dat binnenkort op het perceel een woning wordt gebouwd. Het betreft
hier wel degelijk een onbebouwde kavel36.
Het is anders wanneer een perceel gebruikt
wordt als parking bij een warenhuis of wanneer
op de kavel een loods staat met een lopende
milieuvergunning. Hier gaat het om bestendige
deputaties, waarbij bebouwing op korte termijn

Cass. 1 februari 1980, T.Gem. 1981, 8.
Antwerpen 29 april 2014, nr. 2013/AR/2549 (Stabroek), LRB 2014, al. 2, 37.
Antwerpen 26 februari 2013, nr. 2011/AR/2633 (Sint-Katelijne-Waver), LRB 2013, al. 2, 59.
Zie ook: Omz. BA-2004/03, 14 juli 2004, Gemeenteiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen, BS 8 september
2004.
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is uitgesloten. Dergelijke kavels moeten als bebouwd worden bestemd37.
Het feit dat een bouwvergunning werd afgeleverd, betekent niet dat het om een bebouwd
perceel zou gaan. De kavel blijft als onbebouwd
beschouwd tot de bouwwerken effectief zijn gestart38.
Loten in verkavelingen waar bouwwerken aan
de gang zijn, waar men momenteel aan het
bouwen is, zijn dus bebouwde kavels en niet
belastbaar.
Wanneer er een bouwvergunning werd verleend
voor het optrekken van een bergplaats op het
betrokken perceel en op het perceel effectief
een constructie werd opgericht, kan het perceel
niet worden beschouwd als onbebouwd39.
Het kan gebeuren dat een onbebouwde kavel
een zogenaamd “harmonisch geheel” uitmaakt
met een ernaast liggende bebouwde kavel.
De toestand is de volgende: X koopt twee percelen, bouwt op het ene een huis en richt het
andere in als tuin. De tuin wordt zodanig aangelegd in functie van het bebouwde hoofdperceel
dat de twee kavels één harmonisch geheel uitmaken, ogenschijnlijk één enkele kavel vormen.
De vraag rijst of de tuin als bebouwd dan wel
als onbebouwd moet worden beschouwd.

37
38
39
40

In beginsel betreft het een onbebouwde kavel,
namelijk in de mate dat er bouwmogelijkheid
voor bestaat.
In de praktijk kan aan het (voor de belastingplichtige soms dure) probleem wel een einde
worden gemaakt door in overeenstemming met
de decretale bepalingen inzake ruimtelijke ordening aan de bevoegde overheid toelating tot
samenvoeging te vragen40. Dergelijke samenvoeging kan slechts tot stand komen ingevolge
een verkavelingswijziging.
In de eerste plaats is het doel van de activeringshefing stedenbouwkundig. De hefing is
bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid: enerzijds het bewoonbaar
maken en bebouwen van percelen die daartoe
bestemd zijn en, anderzijds, het tegengaan van
grondspeculatie door het stimuleren van de
verkoop van deze percelen.
De samenvoeging van twee niet bebouwde percelen die verworven zijn door de eigenaar van
een voor bewoning bestemd perceel en die als
tuin rondom de woning zijn aangelegd, geeft
op zich geen aanleiding tot vrijstelling van de
belasting. Volgens de rechtspraak van het Hof
van Cassatie behouden de kavels hun afzonderlijke identiteit. Slechts wanneer de kavels ook
effectief worden samengevoegd ingevolge een
verkavelingswijziging zou de voorwaarde voor
belastbaarheid ophouden te bestaan. Ter zake
wordt vastgesteld dat het perceel waarop de
belasting werd geheven, bouwgrond is, en ten
tijde van de hefing afzonderlijk kon worden

Anders: Cass. 11 januari 1980, JDF 1981, 43: een in een handelszaak geïntegreerd perceel is onbebouwd en dus belastbaar. Best.Dep. W.-Vl. 25 oktober 1979, FJF 1983, 95: een perceel met een meubeltoonzaal en verharde parking is
onbebouwd.
Zie ook: Omz. BA-2004/03, 14 juli 2004, Gemeenteiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen, BS 8 september
2004.
Antwerpen 29 april 2014, nr. 2013/AR/2549 (Stabroek), LRB 2014, al. 2, 37.
Cass. 11 december 1981, FJF 1983/17; Rb. Brugge 6 mei 2014, nr. 13/1599/A (Oostkamp), LRB 2014, al. 3, 20.
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verkocht of bebouwd zonder enige beperking.
Bovendien heeft de eigenaar op het kwestieuze perceel verder geen werken ingevolge een
bouwvergunning aangevat. Evenmin heeft hij
een verkavelingsvergunning aangevraagd om
tot kadastrale samenvoeging over te gaan. De
vrijstelling van belasting kan niet worden toegekend41.

C. Een onbebouwde bouwgrond in
woongebied
1. Bouwgrond in woongebied
16. Met “bouwgrond” wordt hier bedoeld een
grond, met uitsluiting van een kavel, die paalt
aan een voldoende uitgeruste weg in de zin van
artikel 4.3.5, § 2 VCRO en die gelegen is in een
woongebied of in een woonuitbreidingsgebied
dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt
blijkens een principiële beslissing of op grond
van artikel 5.6.6. VCRO42.
Onder “woongebied” moet worden verstaan,
het gebied dat:
• ofwel geordend wordt door een ruimtelijk
uitvoeringsplan en ressorteert onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen”;
• ofwel geordend wordt door een plan van
aanleg en aangewezen is als woongebied in
de zin van artikel 5.1.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen43.
De woongebieden zijn overeenkomstig artikel 5.1.0 KB 28 december 1972 bestemd voor
41
42
43
44

wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken
van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene
ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen,
voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Evenwel mogen deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen maar worden toegestaan voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, oordeelde in enkele
vonnissen dat een perceel dat deels gelegen is
in agrarisch gebied en dus niet volledig gelegen
is in woongebied, niet ressorteert onder de in
het toepasselijke belastingreglement gestelde
voorwaarde van ligging in een woongebied zodat het perceel niet onder het toepassingsgebied van het belastingreglement valt44.
De gemeente was het hiermee niet eens en
stelde hoger beroep in. Vervolgens werd de
gemeente door het hof van beroep van Gent
in het gelijk gesteld. Volgens het hof blijkt uit
vergelijking met de woningen opgericht op
de naastliggende percelen dat op het in het
woongebied gelegen deel van het perceel een
woning kan worden opgericht. In deze omstandigheden is het enkele feit dat niet het volledig
perceel in woongebied ligt, maar dat het ook
deels gelegen is in agrarisch gebied irrelevant,
omdat dit het oprichten van een woonlocatie
op het perceel niet in de weg staat. De bestreden belasting werd dan ook volgens het hof te-

Rb. Brugge 6 mei 2014, nr. 13/1599/A (Oostkamp), LRB 2014, al. 3, 20.
Art. 1.2.3° DGP.
Art. 1.2.24° DGP.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 4 november 2015, nr. 14/1230/A, (Diksmuide), LRB 2015, al. 4, 47 en LRB 2016, al. 1, 56; Rb.
W.-Vl., afd. Brugge, 24 juni 2015, nr. 14/2172 (Diksmuide), LRB 2015, al. 3, 23.
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recht gevestigd met betrekking tot het betrokken perceel45.
Een woonuitbreidingsgebied is het gebied,
aangewezen in een plan van aanleg op grond
van artikel 5.1.1 van het koninklijk besluit van
28 december 1972 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerpgewestplannen
en de gewestplannen46.
De bouwgrond in woongebied moet palen aan
een voldoende uitgeruste weg. Het begrip “voldoende uitgeruste weg” wordt omschreven met
verwijzing naar artikel 4.3.5, § 2 VCRO. Uit de
lectuur van deze bepaling blijkt dat het moet
gaan om een met duurzame materialen verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet.
Een door asfalt verharde weg, die evenwel geen
elektriciteitsnet en/of andere voorzieningen
opgelegd door stedenbouwkundige voorschriften bevat, beantwoordt niet aan het begrip
“voldoende uitgeruste weg”. Aan het belastbaar
feit is dan ook niet voldaan47.

2. Onbebouwd
17. Ook de bouwgronden in woongebied moeten
onbebouwd zijn. Desbetreffend wordt verwezen
naar de hiervoor vermelde commentaar.

D. Cumul van de twee belastingen
18. Het DGP laat geen twijfel toe: binnen dezelfde gemeente kan zowel een activeringshefing
op onbebouwde bouwgronden in woongebied
als op onbebouwde kavels worden geheven48.

45
46
47
48

19. Evenwel is het niet omdat artikel 143 van het
Vlaams decreet van 18 mei 1999 “houdende organisatie van de ruimtelijke ordening” bepaalt
dat de gemeenten een jaarlijkse belasting kunnen heffen op zowel de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling
(§ 1) als op de niet-bebouwde gronden gelegen
in een woonzone en palend aan een uitgeruste
openbare weg (§ 2), dat het zonder meer mogelijk en grondwettelijk in orde is om uit die twee
soorten belastbare materies te kiezen. Om één
van deze categorieën onbelast te laten, moet
er een objectieve en redelijke verantwoording
zijn.
De relevante verantwoording om uit te maken
welke gronden belastbaar worden gesteld, gezien de doelstelling van het belastingreglement
(activering van de bouwgrond op de markt), kan
slechts bestaan in het bouwrijp karakter van
onbebouwde percelen die zich zowel binnen als
buiten verkavelingen kunnen bevinden.
Wanneer de gemeente met haar belasting werkelijk tot doel heeft de bevolking ertoe aan te
zetten de onbebouwde percelen die qua aard
en ligging voor bebouwing met woonbestemming geschikt zijn, op de markt te brengen of
zelf te bebouwen, en/of grondspeculatie tegen
te gaan, dan moeten ook de onbebouwde gronden die in een woonzone, aan een uitgeruste
openbare weg liggen (dus waar nutsvoorzieningen aanwezig zijn) en die voor bebouwing geschikt zijn, samen met de onbebouwde gronden
in een niet-vervallen verkaveling in de doelgroep worden opgenomen. Al deze percelen
zijn immers vatbaar voor bebouwing op korte
termijn omdat de randvoorwaarden al per ver-

Gent 27 juni 2017, nr. 2016/AR/288 (Diksmuide), LRB 2017, al. 3, 72.
Art. 1.2.27° DGP.
Rb. Brugge 29 oktober 2012, nr. 11/2133/A (Meulebeke), LRB 2012, al. 4, 61.
Zie art. 3.2.5, § 1, laatste zin DGP.
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onderstelling en in vergelijkbare mate vervuld
zijn.
Het belastingreglement op niet-bebouwde percelen binnen een niet-vervallen verkaveling
die tot doel heeft een gemeentelijk grondbeleid te ondersteunen door, enerzijds, ervoor te
zorgen dat percelen die daartoe bestemd zijn,
bewoonbaar worden gemaakt en bebouwd zouden worden, en, anderzijds, grondspeculatie
tegen te gaan, schendt het gelijkheidsbeginsel
en het discriminatieverbod omdat het niet toepasselijk is op niet-bebouwde gronden gelegen
in een woonzone en palend aan een uitgeruste
openbare weg. Er is immers geen redelijke, objectieve verantwoording voor het onderscheid
tussen die twee categorieën onbebouwde percelen49.

IV. Bepalingen van suppletief
recht
A. Algemeen
20. Het betreft de artikelen 3.2.6 tot en met
3.2.12 DGP. Artikel 3.2.6 DGP is duidelijk: de betreffende bepalingen vinden slechts toepassing
in zoverre het gemeentelijk belastingreglement
daarvan niet afwijkt.
Het decreet schetst met andere woorden het
algemene kader en stelt daarbinnen bepaalde
niet bindende regels voorop, waarbij de belastingheffende overheid kan afwijken van de
vooropgestelde bepalingen of die kan aanvullen.

49
50
51

Dit is het geval voor:
• de aanduiding van de belastingplichtige;
• de vrijstellingen;
• de gevallen waarin de belasting niet toepasselijk is.
De gemeente kan bijvoorbeeld andere of bijkomende vrijstellingen toestaan of zelfs achterwege laten. Als de gemeente wil afwijken van
één of meer van die suppletieve bepalingen,
moet ze dat wel duidelijk en dus uitdrukkelijk
doen, bijvoorbeeld door te bepalen dat uitsluitend de in het gemeentereglement opgesomde
vrijstellingen worden toegepast50.

B. Het belastbaar feit
21. Het belastbaar feit is de omschrijving van de
activiteit waarvoor de overheid de belasting in
rekening brengt. Het betreft met andere woorden de gebeurtenis, de toestand of de relatie
waaraan de belastingheffende overheid het
ontstaan van de belastingschuld verbindt. Bij
het vaststellen van het belastbaar feit betreft
het dus de beslissing in welk geval en onder
welke voorwaarden een bepaalde belasting aan
de belastingplichtige zal worden opgelegd.
22. Het komt de belastingheffende overheid toe
aan te tonen dat alle elementen voor de hefing van de belasting verenigd zijn. Dit bewijs
wordt niet geleverd door de loutere bewering
van deze gegevens terwijl dit door de belastingplichtige wordt betwist en er voldoende ernstige aanwijzingen zijn die eraan doen twijfelen of
de noodzakelijke materiële elementen van het
belastbaar feit wel voorhanden zijn51.

Gent 7 februari 2017, nr. 2015/AR/2988 (Dendermonde), Fiscoloog 2017, al. 1523, 12 en LRB 2017, al. 1, 62, noot; Gent
7 februari 2017, nr. 2015/AR/2989 (Dendermonde), LRB 2017, al. 1, 62, noot.
Omz. BB 2011/01, 10 juni 2011, Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeenteiscaliteit, BS 4 juli 2011.
Gent 24 januari 2017, nr. 2015/AR/3293 (Heuvelland), LRB 2017, al. 1, 59.
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23. Een gemeentelijke belasting die geheven
wordt naar aanleiding van het eigenaar zijn van
onbebouwde bouwgronden of onbebouwde kavels die voorkomen in het gemeentelijk register
van onbebouwde percelen en die wordt bepaald op een vast bedrag per strekkende meter
lengte palend aan de openbare weg, kan niet
worden beschouwd als zijnde gestoeld op een
essentieel bestanddeel voor de vaststelling van
de grondslag van een inkomstenbelasting.
Volgens de Raad van State kan dan ook geen
sprake zijn van een schending van artikel 464,
1° WIB 1992 omdat de activeringshefing niet
het verwerven van inkomsten uit het eigendom
van de bouwgrond of de kavel of het bedrag van
die inkomsten, waarop de onroerende voorhefing wordt berekend, betreft.
Hoewel een lokale belasting dan wel niet gebaseerd mag zijn op het kadastrale inkomen
en evenmin mag worden vastgesteld in functie
daarvan, noch op directe noch op indirecte wijze, zou het volgens de Raad van State een stap
te ver gaan om uit (oud-) artikel 464, 1° WIB
1992 een verbod af te leiden voor lokale overheden om een belasting (mede) te baseren op
bepaalde criteria die ook van invloed zijn voor
de bepaling van het kadastraal inkomen. Een
dergelijke benadering vindt volgens de Raad
van State immers geen steun in de wettekst52.

C. De belastingplichtige
(art. 3.2.7 DGP)
24. De activeringshefing is verschuldigd door
de persoon die op 1 januari van het hefingsjaar53 eigenaar is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal (zie wet 10 januari 1824 over het recht van opstal) of erfpacht
(zie wet 10 januari 1824 over het recht van erfpacht) bestaat, is de hefing verschuldigd door
de opstalhouder of de erfpachter.
Wanneer er meerdere hefingsplichtigen zijn,
zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van
de verschuldigde hefing54.
Het begrip “hoofdelijkheid” wordt gedeinieerd
in artikel 1200 BW, waarin de (passieve) hoofdelijkheid omschreven wordt als de rechtsiguur
waarbij verschillende schuldenaars verplicht
zijn tot een zelfde prestatie, zodat ieder van
hen kan worden aangesproken voor het geheel,
terwijl de betaling door één van hen verricht
de overige schuldenaars jegens de schuldeiser
bevrijdt.
De hoofdelijkheid biedt een waarborg tegen insolvabiliteit. Het risico wordt over verschillende
schuldenaars gespreid.
Hoofdelijkheid wordt nooit vermoed. Zij moet
uitdrukkelijk worden bedongen in de hoofdver-

52
53

54

RvS 10 november 2015, nr. 232.870 (Beringen), LRB 2015, al. 4, 48, LRB 2016, al. 1, 56, CDPK 2016, al. 4, 650 en T.Gem.
2016, al. 2, 153, noot N. APPERMONT, ““Now you can’t help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the
tree”: artikel 464, 1° WIB 1992 en de gemeentelijke belastingbevoegdheid”.
Art. 3.2.13 DGP verwijst uitdrukkelijk naar het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. Artikel 4, § 2 van dit decreet bepaalt dat op het kohier
onder meer melding moet worden gemaakt van het “aanslagjaar” waarop de belasting betrekking heeft. Eens te
meer moet worden vastgesteld dat de Vlaamse decreetgever allerlei begrippen dooreen haspelt, met alle gevolgen
van dien voor de juiste toepassing van de regelgeving.
Betreffende de hoofdelijkheid in zaken van lokale belastingen, zie: A. GOEGEBUER, “Hoofdelijke aansprakelijkheid
inzake lokale en regionale belastingen” in M. DE JONCKHEERE en K. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003, Brugge, die Keure, 2003, 169-208.
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bintenis of volgen uit de wet of, zoals te dezen,
uit het decreet.
De aandacht wordt gevestigd op een aantal
praktische modaliteiten. Wanneer de inancieel beheerder beslist om de hoofdelijke medeschuldenaar in betaling aan te spreken, moeten twee fasen worden doorlopen.
Aanvankelijk volstaat het de hoofdelijke medeschuldenaar door middel van een aangetekende brief uit te nodigen om binnen een bepaalde
termijn tot de betaling van de verschuldigde
belasting over te gaan.
Wanneer binnen de vastgestelde termijn niet
spontaan wordt betaald, komt het erop neer de
hoofdelijke medeschuldenaar tot de betaling te
dwingen. Een uitvoerbaar verklaarde titel tegen
hem is echter niet voorhanden. Toch wordt aanvaard dat de inancieel beheerder op basis van
het bestaande kohier rechtstreeks een dwangbevel, eventueel gevolgd door uitvoerend beslag op roerend goed, kan betekenen aan de
hoofdelijke medeschuldenaar55.
Het kan gebeuren dat een perceel in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere medeeigenaars. Wanneer sommige mede-eigenaars
van de belasting vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld
omdat ze geen enkel ander onroerend goed
bezitten, terwijl dit niet het geval is voor de an55

56
57
58

59

dere mede-eigenaars, mag de belasting slechts
worden gevorderd van de niet-vrijgestelde mede-eigenaars in verhouding tot hun aandeel in
het perceel56.
Het suppletief karakter van artikel 3.2.7 DGP
brengt met zich mee dat in het belastingreglement eventueel andere personen dan de
eigenaar, de erfpachter of de opstalhouder als
belastingplichtige kunnen worden aangeduid.
Aldus kan worden gedacht aan de vruchtgebruiker in geval van vruchtgebruik57. De vruchtgebruiker draagt overeenkomstig artikel 608 BW
ten andere de jaarlijkse lasten van het erf, zoals
belastingen58.
In voorkomend geval moet de vruchtgebruiker
uitdrukkelijk in de verordening worden vermeld.
Wanneer de activeringshefing overeenkomstig
het belastingreglement verschuldigd is door
de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de bouwgrond of de kavel,
is in geval van vruchtgebruik de blote eigenaar
de belastingplichtige59. Het artikel 608 BW kan
ter zake niet worden ingeroepen tegen de belastingheffende overheid omdat die bepaling
de verplichtingen met betrekking tot de lasten
regelt tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, die trouwens van artikel 608 BW kun-

Cass. 14 juni 2007, TFR 2008, 346, noot S. DE RAEDT en J. HEIRMAN; Cass. 22 november 2007, TFR 2008, 356, noot H.
VANDEBERGH; E. VAN DOOREN, “Vennoten in een CVOA zijn steeds persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot betaling
van een taxatie op naam van de vennootschap”, LRB 2007, al. 3, 150 e.v.; L. DE MEYERE, “Lokale belastingen: invordering bij echtgenoten en samenwonenden” in J. ASTAES, L. DE MEYERE, F. SNOECK en M. BRACKEVA, “Lokale belastingen: invordering 2008”, mijnwetboek.be 2008, 34; L. DE MEYERE en L. DE VRIESE, Lokale belastingen in het Vlaams
Gewest: vestiging, invordering en geschillenprocedure, Gent, Antwoord Publishing, 2011, 56 e.v.
Omz. BA-2004/03, 14 juli 2004, Gemeenteiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen, BS 8 september 2004.
Het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot (art. 745bis BW) komt vrij frequent voor.
In Omz. BA-2004/03, 14 juli 2004, Gemeenteiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen, wordt gesteld dat de
vruchtgebruiker niet in aanmerking komt als belastingplichtige, aangezien hij niet kan beschikken over het perceel
of de grond. Deze stelling kan volgens J. Astaes thans niet meer worden gehandhaafd (J. ASTAES, “De gemeentelijke
activeringshefing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden”, LRB 2009, al. 3, 190, voetnoot 38).
Rb. Brugge 13 mei 2014, nr. 13/2027/A (Zonnebeke), LRB 2014, al. 3, 23.
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nen afwijken gezien die bepaling niet van openbare orde is60.

1. De eigenaars van één enkele
bouwgrond of kavel

Anderzijds beschikt de belastingheffende overheid over de mogelijkheid om de hoofdelijke
betalingsplicht uit te sluiten. In voorkomend
geval moet ook daarvan uitdrukkelijk melding
worden gemaakt in het reglement.

26. Overeenkomstig artikel 3.2.8, 1° DGP zijn van
de hefing vrijgesteld de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in een woongebied of van één enkele onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of in het buitenland.

De zakelijke rechten van eigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik … moeten bestaan op
1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belasting wordt geheven. In geval van eigendomsoverdracht moet de belastingheffende overheid
als een derde worden beschouwd ten aanzien
van de contracterende partijen. De overdracht
is hem slechts tegenstelbaar na de overschrijding van de notariële akte in de registers van de
hypotheekbewaarder61.
Wanneer het belastingreglement bepaalt dat
de activeringshefing verschuldigd is door de
persoon die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van de bouwgrond of kavel, en er
in casu wordt vastgesteld dat X vruchtgebruiker
en Y blote eigenaar is van een perceel grond,
is de blote eigenaar de belastingplichtige voor
het onbebouwd perceel62.

D. De vrjstellingen van belasting
(art. 3.2.8, 3.2.9 en 3.2.10 DGP)
25. Het DGP voorziet in een aantal vrijstellingen
van belasting. Het betreft mogelijkheden waarvan kan worden afgeweken.

60
61
62
63
64
65

De vrijstelling geldt alleen voor de eigenaar
van één enkel onbebouwd perceel. Indien de
eigenaar nog andere onroerende goederen
(bebouwd of onbebouwd) bezit, dan kan hij
niet genieten van de vrijstelling63. Het in eigendom bezitten van enig ander onroerend goed
volstaat om het voordeel van de vrijstelling te
verliezen64.
Voor de correcte interpretatie van artikel 3.2.8,
1° DGP moet men er van uitgaan dat men alleen
eigenaar kan zijn van een onbebouwd perceel
en tegelijkertijd geen eigenaar mag zijn van een
ander gebouwd of onbebouwd onroerend goed
om als eigenaar van één enkel onbebouwd perceel of bouwgrond te kunnen genieten van de
vrijstelling van belasting. De opmerkingen van
de belastingschuldige m.b.t. het standpunt van
een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap,
diens taalkundige opmerkingen en de grammaticale uitleg weerleggen die zienswijze niet65.
Deze regel vindt echter geen toepassing op de
naakte eigenaar van een bijkomend onroerend

Gent 27 juni 2017, nr. 2016/AR/288 (Diksmuide), LRB 2017, al. 4, 72.
Best.Dep. Brabant 13 juni 1985, FJF 1986, 147.
Rb. Brugge 13 mei 2014, nr. 13/2027/A (Zonnebeke), LRB 2014, al. 3, 23.
Gent 4 februari 2014, nr. 2012/AR/2965 (Blankenberge), LRB 2014, al. 1, 92 (weergave); Rb. Brugge 16 oktober 2012
(Blankenberge), LRB 2012, al. 4, 56 (weergave).
Gent 4 februari 2014, nr. 2012/AR/2965 (Blankenberge), LRB 2014, al. 1, 92 (weergave).
Ibid.
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goed. Ook voor hem is er vrijstelling van hefing66.
Wanneer in het belastingreglement wordt bepaald dat van de belasting op de onbebouwde
percelen in een niet-vervallen verkaveling zijn
vrijgesteld de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander
onroerend goed, dan geldt deze vrijstelling
enkel voor de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel. Indien zij nog onroerende goederen (bebouwd of onbebouwd) bezitten, dan
kunnen zij niet genieten van deze vrijstelling.
De redenering van de belastingplichtige dat
men is vrijgesteld van belasting wanneer men
slechts over één stuk onbebouwde bouwgrond
beschikt, ook al is men eigenaar van nog andere bebouwde onroerende goederen, is in strijd
met de duidelijke bewoordingen van het belastingreglement67.
Voor de correcte interpretatie van het gemeentereglement en de toepassing ervan moet ervan worden uitgegaan dat men alleen eigenaar
kan zijn van een onbebouwd perceel en tegelijkertijd geen eigenaar mag zijn van een ander
bebouwd of onbebouwd onroerend goed om
als eigenaar van één enkel onbebouwd perceel
bouwgrond te kunnen genieten van de vrijstelling van de belasting op de niet bebouwde
percelen. De opmerkingen van de belastingplichtige met betrekking tot het standpunt van
een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap,
diens taalkundige opmerkingen en de grammaticale uitleg weerleggen die zienswijze niet68.

66
67
68
69
70

Er wordt aangestipt dat de vrijstelling niet in de
tijd is beperkt. Beperkingen in de tijd zijn evenwel steeds mogelijk. In vele belastingreglementen wordt bepaald:
• dat de vrijstelling van belasting slechts geldt
gedurende de vijf kalenderjaren die volgen
op de verwerving van het onroerend goed;
• dat de vrijstelling van belasting slechts geldt
gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op
de inwerkingtreding van het belastingreglement, indien het onroerend goed op dat tijdstip reeds is verworven69.
De activeringshefing kan overeenkomstig artikel 3.2.7, lid 2 DGP verschuldigd zijn door de
erfpachter of de opstalhouder (indien er een
recht van opstal of erfpacht bestaat). Ook kan
de belastingheffende overheid in voorkomend
geval beslissen om de vruchtgebruiker van de
bouwgrond of kavel als belastingplichtige aan
te duiden.
Het is dan ook eigenaardig om in artikel 3.2.8,
1° DGP te moeten lezen dat de “eigenaar” de
bedoelde vrijstelling van belasting geniet. Volgens ASTAES moet de vrijstelling van belasting
in voorkomend geval ook aan de erfpachter, de
opstalhouder en de vruchtgebruiker worden
toegekend70.

2. De sociale woonorganisaties
27. Artikel 3.2.8, 2° DGP bepaalt dat de sociale
woonorganisaties en het Vlabinvest APB vrijstelling genieten van de belasting. Vlabinvest

Best.Dep. W.-Vl. 30 juli 1981, FJF 1983, 139.
Rb. Brugge 16 oktober 2012, nr. 12/248/A (Blankenberge), LRB 2012, al. 4, 56.
Gent 4 februari 2014, nr. 2012/AR/2965 (Blankenberge), LRB 2014, al. 1, 92.
Het komt er natuurlijk op aan om dergelijke bepalingen uitdrukkelijk in het belastingreglement op te nemen. Bij
gebrek aan een uitdrukkelijke bepaling in het belastingreglement kan geen beperking in de tijd worden toegepast.
J. ASTAES, Patrimoniumbelastingen, Brugge, Vanden Broele, 2016, 13.
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APB is het Vlaams Agentschap voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
28. De vrijstelling die een gemeente die het
bebouwbaar maken en het bebouwen van
gronden wil aanmoedigen en grondspeculatie
wil tegengaan, heeft opgenomen in het belastingreglement voor instanties die het openbaar
belang nastreven en/of een sociaal doel hebben is verdedigbaar. Een dergelijke vrijstelling
is objectief en redelijk verantwoord gezien het
doel van de belasting.
29. Het feit dat de belastingplichtige verplicht
is in het project voor een deel in sociale huurwoningen en sociale koopwoningen te voorzien,
impliceert niet dat hij zich in dezelfde situatie
zou bevinden als een sociale woonorganisatie.
De sociale woonorganisaties hebben enkel sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen in bezit en hebben juist tot doel mee te
werken aan het creëren van woonvoorzieningen, los van elke speculatie. Als de belastingplichtige een handelsvennootschap is met een
commercieel belang, is er dan ook geen sprake
van een schending van het gelijkheidsbeginsel71.
30. De vrijstelling voor openbare besturen kan
door de gemeente worden gebaseerd op artikel 3.2.8 DGP. Artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales
bepaalt dat intercommunales vrijgesteld zijn
van alle belastingen ingevoerd door de gemeenten. Deze vrijstelling wordt ook redelijk
verantwoord door het belang dat de vrijgestelde besturen en instanties nastreven, namelijk
welbepaalde beleiduitvoerende taken van ge-

71
72
73

meentelijk belang, zonder dat zij winst beogen,
laat staan een speculatief inzicht hebben. De
speciieke aard en het doel van de vrijgestelde
besturen en instellingen verstrekken een redelijke verantwoording voor de vrijstelling72.

3. Jeugd- en sportverenigingen
31. Naar luid van artikel 3.2.8, 4° DGP zijn ook de
door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen van de hefing vrijgesteld.
Het moet daarbij gaan om erkende verenigingen. Voor jeugdverenigingen gaat het zowel om
landelijk als om lokaal erkende verenigingen.
Onder “erkende sportvereniging” wordt verstaan: een sportvereniging aangesloten bij een
door de Vlaamse regering erkende Vlaamse
sportfederatie. Andere sportverenigingen kunnen worden erkend door de gemeente na advies van de gemeentelijke sportraad73.

4. Ouders met kinderen die al dan niet
ten laste zijn
32. Overeenkomstig artikel 3.2.8, lid 2 DGP wordt
vrijstelling van hefing toegekend aan ouders
met kinderen die al dan niet ten laste zijn.
Deze vrijstelling is beperkt tot één onbebouwde
bouwgrond in woongebied of één onbebouwde
kavel per kind, en op voorwaarde dat het kind
op 1 januari van het hefingsjaar:
• jonger is dan 30 jaar;
• nog geen volle drie jaar een onbebouwde
bouwgrond in woongebied, een onbebouwde
kavel of een woning in volle eigendom heeft,

Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 20 februari 2017, nr. 16/574/A (Diksmuide), LRB 2017, al. 3, 42.
Gent 17 januari 2017, nr. 2015/AR/322 (Diksmuide), LRB 2017, al. 1, 58.
Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2012/2, 6.

22
this jurisquare copy is licenced to ANTAXIUS Advocaten CVBA
ba297f60-2395-4ec9-a53d-e0fdeef401e7

alleen of met de persoon met wie het gehuwd
is of wettelijk of feitelijk samenwoont.
33. Het decreet omschrijft het begrip “kind”
niet. Er mag worden aangenomen dat het begrip aansluit op de deinitie in de iscale wetgeving74. Artikel 2, § 1, 4° WIB 1992 bepaalt dat
onder kinderen wordt verstaan de afstammelingen. Afstammelingen zijn kinderen, geadopteerde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
In het belastingreglement kan worden bepaald
dat de vrijstelling van belasting slechts geldt
voor ouders met kinderen ten laste. Wat het
begrip “kinderen ten laste” betreft, kan worden
verwezen naar de federale iscale wetgeving,
meer bepaald naar artikel 136 WIB 1992. Deze
wettelijke bepaling voorziet twee voorwaarden
om van “kind ten laste” te kunnen spreken:
• het kind moet deel uitmaken van het gezin
van de belastingplichtige op 1 januari van het
aanslagjaar;
• het kind mag in het belastbaar tijdperk (jaar
voorafgaand aan het aanslagjaar) persoonlijk geen bestaansmiddelen hebben gehad
die meer dan 3.070 euro netto bedragen.
34. Het begrip “ouders” munt evenmin uit in
duidelijkheid. Er kunnen twee ouders zijn, of
slechts één75. Volgens ASTAES geldt de vrijstelling van belasting zodra er sprake is van een
juridisch vastgestelde gewone of adoptieve
afstammingsband tussen een ouder en een
kind76.

74
75
76
77
78

35. Deze vrijstelling heeft duidelijk tot doel om
ouders niet te ontmoedigen om aan hun kinderen op termijn een bouwgrond te schenken of
na te laten. Het nalaten of schenken van een
onbebouwde grond aan een kind heeft niets te
maken met speculatie. Bovendien is de vrijstelling beperkt. De verantwoording voor de (beperkte) vrijstelling is redelijk gezien het doel en
de gevolgen van de belasting77.
36. Als uit een uittreksel uit het bevolkingsregister blijkt dat de belastingplichtige, haar
echtgenoot en hun gemeenschappelijke kinderen één gezin vormen, dan is er geen sprake van
een feitelijk gezin.
Als de kinderen gezien hun leeftijd normalerwijze geen eigen bestaansmiddelen hebben en
als ten laste worden vermeld in de aangifte,
dan betreft het kinderen ten laste in de zin van
het betrokken belastingreglement.
Er moet dan ook een vrijstelling van hefing
worden toegekend aan de belastingplichtige
omdat het een ouder betreft met kinderen ten
laste78.

5. De huiskavels
37. Met toepassing van artikel 3.2.9 DGP wordt
de activeringshefing niet geheven op bouwgronden in woongebied of kavels die een ruimtelijk ononderbroken geheel vormen met een
bebouwde bouwgrond of kavel van dezelfde eigenaar. Het betreft hier de zogenaamde “huiskavels”.

Vr. DECALUWE, 18 oktober 2001, Vr. en Antw. Vl.Parl. 1 februari 2002, 824; Vr. DECALUWE 7 december 2001, Vr. en Antw.
Vl.Parl. 29 maart 2002, 1011.
Omdat er maar één vastgestelde afstamming is; omdat een ouder overleden is; omdat een ouder vermoedelijk
afwezig is (zie art. 375 BW).
J. ASTAES, Patrimoniumbelastingen, Brugge, Vanden Broele, 2011, 17.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 7 juni 2017, nr. 16/2817/A (Nieuwpoort), LRB 2017, al. 4, 62.
Gent 27 juni 2017, nr. 2016/AR/288 (Diksmuide), LRB 2017, al. 4, 72.
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Er is pas sprake van een ruimtelijk ononderbroken geheel als de begrenzing van de huiskavel
plaatsvindt op basis van een duidelijk herkenbaar speciiek gebruik of op basis van een in het
landschap duidelijk herkenbaar element79. Zo
wordt niet aangetoond dat het belaste perceel
één ononderbroken ruimtelijk geheel vormt
met het bebouwde perceel als het belaste perceel geen haag heeft langs de straatkant, terwijl
het bebouwde perceel wel een haag heeft80.
De vrijstelling van hefing geldt slechts voor
een straatbreedte van hoogstens 30 meter.
Indien de activeringshefing per vierkante meter wordt berekend, wordt de vrijstelling berekend door de vrijgestelde straatbreedte te vermenigvuldigen met de gemiddelde lengte van
de onbebouwde bouwgrond in woongebied of
de onbebouwde kavel.
38. Indien een woning met tuin geen harmonieus geheel vormt met een landbouwgrond
die een landbouwfunctie heeft, kan men zich
niet op deze vrijstelling van hefing beroepen81.
39. Een gemeentelijke belasting op onbebouwde gronden en onbebouwde kavels die wordt
gemotiveerd als een activeringshefing schendt
niet het gelijkheidsbeginsel doordat het belastingreglement geen rekening houdt met een
jarenlange bestaande toestand waarbij onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels
werden “geïntegreerd” aan een woning. Het feit
79

80
81
82
83

dat deze toestand reeds dertig jaar of meer bestaat, doet daarbij evenmin ter zake82.
40. Wanneer een bepaling dubbelzinnig is,
moet ze uitgelegd worden in het voordeel van
de belastingplichtige. Als een belaste bouwgrond zowel een diepte heeft van 60 meter of
meer als een diepte van minder dan 60 meter,
moet de belasting worden berekend rekening
houdende met een bouwgrond met een diepte
van minder dan 60 meter.
Wanneer de straatbreedte groter is dan 30 meter en in het belastingreglement niet vermeld
staat dat de vrijstelling slechts geldt voor een
bouwgrond of een kavel met een totale straatbreedte van hoogstens 30 meter, zal een gedeeltelijke vrijstelling worden verleend ten belope van 30 meter straatbreedte83.

6. Bouwgronden en kavels die niet voor
bebouwing kunnen worden bestemd
41. Ten slotte bepaalt artikel 3.2.10 DGP dat de
activeringshefing niet geheven wordt op bouwgronden en kavels die tijdens het hefingsjaar
niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:
• Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden
Het begrip “hun inrichting” wijst erop dat een
bestaande inrichting wordt bedoeld, die tot

Zie art. 2, 54° Decr. 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen; art. 2, 35° Decr. 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; art. 1, 2° B.Vl.Reg.
14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 7 juni 2017, nr. 16/2817/A (Nieuwpoort), LRB 2017, al. 4, 62.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 28 juni 2016, nr. 15/3195/A (Tielt), LRB 2016, al. 3-4, 121.
RvS 10 november 2015, nr. 232.870 (Beringen), LRB 2015, al. 4, 48, LRB 2016, al. 1, 56, CDPK 2016, al. 4, 650 en T.Gem.
2016, al. 2, 153, noot N. APPERMONT, ““Now you can’t help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the
tree”: artikel 464, 1° WIB 1992 en de gemeentelijke belastingbevoegdheid”.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 20 februari 2017, nr. 16/1658/A (Nieuwpoort), LRB 2017, al. 3, 44.
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gevolg heeft dat de onbebouwde gronden
niet kunnen worden bestemd voor bewoning.
Wanneer in het BPA voorzien is in een nog
aan te leggen straat die de betreffende grond
dwarst, kan geen vrijstelling van belasting
worden toegekend84.
• Ingevolge de Pachtwet van 4 november 196985,
waarbij het bewijs van de pacht mag worden
geleverd door alle middelen van recht, getuigen en vermoeden inbegrepen86
Wanneer uit de door de partijen voorgelegde stukken niet blijkt dat de belaste percelen
tijdens het betreffende aanslagjaar bedrijfsmatig werden geëxploiteerd met het oog op
het voortbrengen van landbouwproducten
die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop, m.a.w. dat op de kwestieuze onroerende goederen een landbouwbedrijf werd
geëxploiteerd, kan er niet gesproken worden
van een pachtovereenkomst in de zin van de
Pachtwet87.
• Ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land- of tuinbouw, gedurende
het hele jaar
Daarbij moeten de termen “land- of tuinbouw” in de gangbare betekenis worden
opgevat. Bovendien moet er sprake zijn van
landbouw- of tuinbouwexploitaties met een
zeker permanent karakter, als hoofdbedrijvigheid, als nevenberoep of in het kader

84
85
86
87
88
89
90
91

van bepaalde sociale projecten. Het volstaat
dus niet dat iemand bij gelegenheid op deze
gronden tuiniert88.
Het feit dat een persoon de grond om dwingende redenen van Europeesrechtelijke of
landbouwtechnische aard enige tijd bewust
braak laat liggen, doet geen afbreuk aan het
feit dat deze grond effectief voor land- of
tuinbouw wordt aangewend. De vrijstelling
geldt slechts voor het betrokken aanslagjaar
en blijft gelden tot en met 31 december van
dat aanslagjaar89.
• Ingevolge een bouwverbod of enige andere
erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt
De belasting kan dus niet worden toegepast
op een grond die ingevolge een KB als landschap werd gerangschikt en waarop dus geen
bouwwerk meer mag worden opgericht. Deze
oplossing blijft gelden, ook wanneer een later KB op verzoek van de eigenaar toch nog
toelating zou verlenen om te bouwen90.
Wanneer echter de mogelijkheid bestaat om
op de grond een landbouwbedrijf te vestigen, kan geen vrijstelling worden aangenomen, zelfs als de toelating om het bedrijf op
te richten door de overheid wordt afhankelijk gesteld van de rentabiliteit van de landbouwexploitatie91.

Gent 18 februari 2014, nr. 2013/AR/956 (Tielt), LRB 2014, al. 1, 97.
De Pachtwet is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, onder Boek III, Titel VIII, Huur.
Cf. Cass. 28 november 1985, RW 1986-87, 274.
Antwerpen 23 april 2013, nr. 2011/AR/2923, LRB 2013, al. 2, 70.
F. WASTIELS, “Synthese van de rechtsregeling der belastingen op onbebouwde percelen en gronden”, De Gem.
1979/11, 354.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, nr. 15/3195/A, 28 juni 2016 (Tielt), LRB 2016, al. 3-4, 121.
Cass. 2 oktober 1981, RW 1981-82, 1349.
Cass. 1 februari 1980, Pas. 1980, I, 643.
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De beslissing van de Bestendige Deputatie
waarbij geen toestemming werd gegeven om
de grond te activeren omdat de standpunten
van partijen omtrent een verkavelingsvergunningsaanvraag niet overeenkomen, houdt
geen bouwverbod in dat de woningbouw volledig onmogelijk zou maken92.
• Ingevolge een vreemde oorzaak die de hefingsplichtige niet kan worden toegerekend,
zoals de beperkte omvang van de bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke
toestand. Het komt er uiteraard op aan om
het bewijs van deze overmacht te leveren
Een belastingplichtige beriep zich op overmacht omdat er geen toestemming werd
gegeven om zijn eigen gronden te activeren
gezien er onduidelijkheid bestond over de
toekomstige ontwikkeling van het achterliggende gebied waar hij geen enkele zeggenschap over had. Deze overmachtssituatie
werd evenwel niet aangetoond gezien de
ontwikkeling van het achterliggend perceel
dat op het perceel van de belastingplichtige
aansluit, niet volledig onmogelijk is.
Deze rechtbank oordeelde tevens dat het redelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden
omdat een vrijstelling van het Grond- en Pandendecreet niet werd opgenomen. Wanneer
de gemeenteraad het in betwisting zijnde belastingreglement heeft gestemd, dan handelt
hij niet als administratieve overheid, maar
als wetgevend orgaan op wie de beginselen
van behoorlijk bestuur niet van toepassing
zijn93.

92
93
94

Uit de stelling dat er geen onderscheid wordt
gemaakt tussen speculanten en personen die
onafhankelijk van hun wil de gronden niet
kunnen ontwikkelen, valt geen schending van
het gelijkheidsbeginsel te ontwaren indien
de gronden aan een uitgeruste weg liggen en
niet wordt aangetoond dat het onmogelijk
zou zijn om de gronden te ontwikkelen.
Door te wachten op gunstiger planologische
vooruitzichten waardoor de opbrengst van
gronden toeneemt, zonder beperkt of verhinderd te worden om gronden onmiddellijk te
ontwikkelen, wordt de indruk van een speculatief inzicht gewekt waardoor er geen sprake
is van een schending van het gelijkheidsbeginsel94.
Er wordt aangestipt dat deze vrijstelling onder meer rekening houdt met de conclusies
van het arrest nr. 2003/82 van 11 juni 2003
van het Grondwettelijk Hof waarin wordt gesteld dat vreemde oorzaken die niet aan de
eigenaar kunnen worden toegerekend, geen
nadelige gevolgen kunnen doen ontstaan in
zijnen hoofde. Dit overmachtsbeginsel belet
dan ook dat de activeringshefing zou worden
geheven.
Uit een verklaring van een vastgoedmakelaar
waarvan de belastingplichtige klant is, waarin verwezen wordt naar vermeldingen van de
kavels op vastgoedwebsites, gevolgd door
de vermelding dat de vraagprijzen van deze
gronden conform de marktsituatie zijn, gezien de grootte, oriëntatie en ligging, en die
niet aan de hand van enige objectieve gegevens onderbouwd of zelfs maar wordt toege-

Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 2 november 2015, nr. 14/3989/A (Tielt), LRB 2015, al. 4, 47 en LRB 2016, al. 1, 55.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 2 november 2015, nr. 14/3989/A (Beringen), LRB 2015, al. 4, 47 en LRB 2016, al. 1, 55.
Gent 17 januari 2017, nr. 2015/AR/322 (Diksmuide), LRB 2017, al. 1, 58.
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licht, blijkt niet dat de belastingplichtige tevergeefs alle stappen heeft genomen die een
goed huisvader in dezelfde omstandigheden
zou hebben getroffen om de belastbare toestand te vermijden95.
42. Indien een belastingreglement slechts in
een vrijstelling voorziet indien het volledige
perceel niet voor bebouwing kan worden bestemd, kan een activeringshefing niet worden
verminderd tot het deel van het perceel dat bebouwd kan worden96.

E. De opschorting van de
activeringsheing (art. 3.2.11 DGP)
43. De houders van een in laatste administratieve aanleg verleende verkavelingsvergunning
genieten van een tijdelijke vrijstelling van de
activeringshefing.
Twee situaties moeten van elkaar worden onderscheiden:
• Indien de vergunning geen werken omvat,
geldt de vrijstelling gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt
op de aangifte van de vergunning in laatste
administratieve aanleg97.
• Indien de vergunning wel werken omvat,
geldt de vrijstelling gedurende 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op
het jaar van afgifte van het verkavelingsattest
vermeld in artikel 4.2.16, § 2 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, desgevallend,

95
96
97
98

voor die fase van de verkavelingsvergunning
waarvoor het attest werd verleend.
44. In een belastingreglement werd bepaald
dat de belasting niet werd geheven gedurende
2 aanslagjaren in hoofde van de houders van
een in laatste administratieve aanleg verleende verkavelingsvergunning. Dit differentiatiecriterium van 2 jaar berust op een objectief
criterium en is redelijk verantwoord, rekening
houdend met het doel en de gevolgen van deze
belasting.
Er is geen sprake van een schending van het
gelijkheids- en/of evenredigheidsbeginsel omdat de hefing volgens de aanhef van het belastingreglement immers een instrument is om
een antwoord te bieden op een aantal actuele problemen en uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, zoals de beperkte grondvoorraad waardoor de prijzen van de
bouwgronden sterk zijn gestegen, de dure woningen en gronden de vergrijzing versterken, de
bestaande open ruimten binnen een grensgebied zoveel mogelijk gevrijwaard moeten blijven, hetgeen kan worden bevorderd door eerst
de bestaande bouwgronden te activeren en de
grondspeculatie tegen te gaan98.

F. Onbelastbaarheid van de
goederen van het openbaar domein
(art. 3.2.12 DGP)
45. Naar luid van artikel 3.2.12 DGP geldt de
algemene onbelastbaarheid van de Staat, de

Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 30 juni 2017, nr. 16/2617/A (Turnhout), LRB 2017, al. 4, 74.
Rb. W.-Vl., afd. Brugge, 28 maart 2017, nr. 16/1001/A (Brugge), LRB 2017, al. 3, 51.
Dat de vergunning in laatste administratieve aanleg werd verleend, betekent dat geen beroep meer mogelijk is bij
een bestuurlijke overheid.
Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, nr. 15/2777/A, 2 maart 201 (Turnhout), LRB 2016, al. 3-4, 79; Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 30 juni 2017, nr. 16/2617/A (Turnhout), LRB 2017, al. 4, 74.
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gemeenschappen, de gewesten, de provincies
en de gemeenten voor wat goederen van het
openbaar domein en van goederen van het
privaat domein betreft die voor een dienst van
openbaar nut worden aangewend99.

G. Enkele bedenkingen
46. Er werd reeds verschillende malen benadrukt dat de voormelde bepalingen een suppletief karakter hebben. De decreetgever volstaat met het aanleveren van een weliswaar
verijnd model, waarvan de gemeenten in het
licht van hun belastingautonomie echter kunnen afwijken.
Vele gemeenten die de activeringshefing al
dan niet verplicht invoeren, maken het zich
gemakkelijk door in hun belastingreglementen
het in het DGP voorgestelde “model” integraal
over te nemen.
Er zijn echter andere scenario’s mogelijk. Er
kan door de gemeente volop worden gesleuteld
aan het “model” door er iets aan toe te voegen of eruit weg te laten. Erg extreem gesteld
is het denkbaar dat geen enkele vrijstelling van
belasting wordt voorzien. Anderzijds kan het
belastingreglement uitpuilen met bijkomende
vrijstellingen, waardoor het effect van de activeringshefing in het gedrang komt100.
De vraag rijst welke criteria de toezichthoudende overheid zal hanteren bij het uitoefenen
van het administratief toezicht. Desbetreffend
spreekt artikel 249 Gemeentedecreet over toetsing aan het recht en aan het algemeen belang.
99
100
101
102

Volgens ASTAES biedt het door het DGP zelf
gepropageerde “maatwerk” met de daaraan
gekoppelde bewegingsvrijheid van de gemeenten bijzonder weinig ruimte voor het schorsen
of vernietigen van hefingsreglementen die het
recht schenden of het algemeen belang schaden.
Ten slotte zijn volgens ASTAES niet alle bepalingen die in het decreet als suppletief worden
bestempeld, dit in werkelijkheid ook. Hierbij
wordt dan gedacht aan de algemene onbelastbaarheid van de Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen voor wat de voor de
openbare dienst gebruikte overheidsgoederen
betreft101. Het betreft een algemeen rechtsbeginsel102. Het lijkt ondenkbaar dat deze vrijstelling uitdrukkelijk zou worden uitgesloten.

V. Bepalingen van dwingend
recht
A. Algemeen
47. Naast het door de decreetgever aangeleverde suppletief model, worden in het DGP met
betrekking tot de activeringshefing ook enkele
absoluut verbindende regels ingevoerd.
Het betreft:
• de minimale hefingsbedragen;
• de toepassing van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;

Zie A. GOEGEBUER, “De (on)belastbaarheid van het openbaar domein inzake lokale en regionale belastingen”, LRB
2007, al. 1-2, 3-74; J. DE STAERCKE, Domeingoederenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006.
Zie Omz. BA-2004/03, 14 juli 2004, Gemeenteiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen, BS 8 september 2008.
Zie art. 3.2.12 DGP.
M. DE JONCKHEERE en N. PLETS, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2006, 71.
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• de verplichting om een hefing in te voeren
wanneer het bouwpotentieel binnen de gemeente onder de maat blijft ten opzichte van
de woonbehoefte in de gemeente.

B. De minimale heingsbedragen
(art. 3.2.5 DGP)
48. Absoluut verbindend zijn de minimale hefingsbedragen die nodig zijn om de effectiviteit
van de hefing te bewaken. Het DGP legt dan
ook de volgende, strikt noodzakelijke minimumdrempels op:
• Indien de activeringshefing wordt vastgesteld op een bedrag per strekkende meter
lengte van de bouwgrond of kavel aan de
openbare weg, bedraagt de hefing minstens
12,50 euro per strekkende meter.
• Indien de activeringshefing wordt vastgesteld op een bedrag per vierkante meter
oppervlakte van de bouwgrond of kavel, bedraagt de hefing minstens 0,25 euro per vierkante meter.
• In elk geval geldt een minimale aanslag van
125 euro per bouwgrond of kavel.
Er wordt aangestipt dat de voormelde bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van de
ABEX-index103. Ze stemmen overeen met de in103
104
105
106
107
108

dex van november 2008 en worden jaarlijks op
1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer
van de maand november die aan de aanpassing
voorafgaat104, 105.

C. De vestigings-, invorderingsen geschillenprocedure
(art. 3.2.13 DGP)
49. Artikel 3.2.13 DGP is duidelijk en bepaalt dat
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen106 op de activeringshefing van toepassing
is. Het decreet van 30 mei 2008 wordt nader
toegelicht in de rondzendbrief BB 2008/07 van
18 juli 2008107 en in enige rechtsgeleerde commentaar108.
50. Het ligt voor de hand dat de gemeente bij
het invoeren van de activeringshefing opteert
voor een kohierbelasting. Het kohier bevat verplicht de vermeldingen opgenomen in artikel 4,
§ 2 van het decreet van 30 mei 2008. Na de
uitvoerbaarverklaring van het kohier door het
college van burgemeester en schepenen wordt
het overgemaakt aan de inancieel beheerder
die onverwijld instaat voor de verzending van
de aanslagbiljetten.

De ABEX-index geeft de evolutie weer van de bouwkostprijs van onroerende goederen.
Art. 3.2.5, § 2 DGP.
Omz. BB 2011/01, 10 juni 2011, Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeenteiscaliteit (BS 4 juli 2011), laat de
indexering van de aanslagvoeten toe, op voorwaarde dat in het belastingreglement duidelijk wordt vermeld welke
index wordt gehanteerd en vanaf welke referentieperiode.
BS 4 juli 2008.
BS 22 augustus 2008.
J. ASTAES, “Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen. Een eerste analyse”, AFT 2008/8-9, 3-16; M. DE JONCKHEERE, “Het ontwerpdecreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure inzake provincie- en gemeentebelastingen: lokale
belastingen in een “Vlaamse battledress”” in M. DE JONCKHEERE (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen
2007-2008, Brugge, die Keure, 2008, 261 e.v.; L. DE MEYERE, “Vestiging, invordering en geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TFR 2009, nr. 353, 3-19; N. PLETS, “Vlaams
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen: nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en
de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen”, T.Gem. 2009/3, 129-165.

29
this jurisquare copy is licenced to ANTAXIUS Advocaten CVBA
ba297f60-2395-4ec9-a53d-e0fdeef401e7

Rechtsleer
x

51. Indien in de aanslagbiljetten voor de bestreden aanslagen uitdrukkelijk wordt verwezen
naar het onroerend goed waarop de belasting
betrekking heeft met een precieze omschrijving
en aanduiding van dit “belaste goed” en hierin
ook de berekening van alle concreet gebruikte
parameters om tot de bestreden aanslagen te
komen wordt vermeld, is de belastingplichtige op de hoogte van het feit dat de gemeente
het betrokken onroerend goed dat exact werd
aangeduid, voor de hefing van de bestreden
aanslagen telkens beschouwde als een onbebouwde kavel in een niet vervallen verkaveling
die opgenomen was in het gemeentelijk register voor onbebouwde percelen. De uitdrukkelijk afzonderlijke vermelding van opname in het
register of van het identiicatienummer toegekend bij opname in het register is daarbij niet
noodzakelijk.

elk jaar met een bepaald bedrag per perceel
toeneemt zolang het perceel onbebouwd blijft,
dan volstaat een voorgaande aanslag gevestigd
op basis van het vorig belastingreglement van
30 december 2013 om vast te stellen dat de betreffende percelen ook al op 1 januari 2014 belastbaar waren110.

De vermeldingen die het aanslagbiljet moet
omvatten op basis van voormeld decreet zijn
bovendien niet op straffe van nietigheid voorgeschreven, maar hebben tot doel de belastingplichtige toe te laten de aanslag volledig en
ondubbelzinnig te identiiceren in die mate dat
hij in staat is een passend bezwaar in te dienen.

Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.

53. Tegen een aanslag kan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, dat handelt als administratieve
overheid. Dit heeft als gevolg dat het schepencollege geen wettigheidscontrole overeenkomstig artikel 159 Grondwet kan uitoefenen. In het
administratief beroep kunnen dienvolgens enkel de regelmatigheid en de wettigheid van de
belasting worden nagegaan, maar niet de wettigheid van de belastingverordening.

D. De verplichting om een
heing in te voeren wanneer
het bouwpotentieel binnen de
gemeente onder de maat bljt ten
opzichte van de woonbehoete in de
gemeente (art. 3.2.14 tot 3.2.16 DGP)

In geval van nauwkeurige aanduiding van het
belaste goed met aanduiding van het precieze
lot, in combinatie met de vermelding dat het
gaat om de gemeentebelasting op onbebouwde bouwgronden en kavels, inclusief verwijzing
naar het belastingreglement, wordt de belastingplichtige in staat gesteld om haar rechten
van verdediging te vrijwaren109.

1. Regelgeving

52. Als in een belastingreglement van 6 oktober 2014 wordt bepaald dat de aanslag voor

54. Elke gemeente die niet over een hefing op
onbebouwde bouwgronden of kavels beschikt,

109
110

Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen, 30 juni 2017, nr. 16/2617/A (Turnhout), LRB 2017, al. 4, 74.
Ibid.
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moet halfjaarlijks (in januari en in juli) de spanning meten tussen de woonbehoefte en het
bouwpotentieel.
De woonbehoefte wordt berekend aan de hand
van een door de Vlaamse Regering vastgesteld
prognosemodel, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van inzonderheid de huishoudensontwikkeling, het migratiepatroon en demograische evoluties en
tendensen111.
Het bouwpotentieel wordt berekend als de
optelsom van, enerzijds, het product van het
aantal onbebouwde bouwgronden met de door
de Vlaamse Regering vastgestelde gemiddelde
verwezenlijkingsratio van onbebouwde bouwgronden, en, anderzijds, het product van het
aantal onbebouwde kavels met de door de
Vlaamse regering vastgestelde gemiddelde verwezenlijkingsratio van onbebouwde kavels.
De Vlaamse Regering houdt bij de vaststelling
van de gemiddelde verwezenlijkingsratio’s rekening met de stedelijke of landelijke aard van
het gebied.
Indien de woningbehoefte op drie opeenvolgende meetdata het bouwpotentieel overschrijdt, is er sprake van een structureel onderaanbod: de woonbehoefte in de gemeente
is groot, terwijl de verwezenlijking van de onbebouwde bouwgronden en kavels aan het
gemiddelde ritme over gans Vlaanderen onvoldoende is om die woningbehoefte te dekken.

111
112
113
114
115

Bij een vastgesteld structureel onderaanbod
moet de gemeente een activeringshefing invoeren112. Dit gebeurt op een getrapte manier:
• In eerste instantie zal een verplichte activeringshefing op de onbebouwde kavels worden ingevoerd. De verplichte hefing geldt
vanaf het eerstvolgende kalenderjaar na de
laatste meting op grond waarvan een structureel onderaanbod werd vastgesteld113.
Deze verplichting geldt voor een termijn van
drie hefingsjaren.
De optie om de verplichting eerst op kavel
te leggen, kan worden verklaard door het
feit dat kavels het makkelijkst kunnen worden aangesneden. Aangezien zij in een niet
vervallen verkaveling liggen, genieten zij inderdaad een “bouwrecht”. Een verkavelingsvergunning creëert in hoofde van de houder
inderdaad een subjectief recht, met name de
garantie dat op de kavels woningen kunnen
worden opgericht in overeenstemming met
de voorschriften van de vergunning114.
• In tweede instantie wordt de activeringshefing ook verplicht ten aanzien van onbebouwde bouwgronden, namelijk indien in het
tweede en derde jaar van de verplichte activeringshefing opnieuw een structureel onderaanbod wordt vastgesteld op grond van
drie opeenvolgende metingen. Die verplichte
hefing geldt opnieuw vanaf het eerstvolgende kalenderjaar na de laatste meting op
grond waarvan een structureel onderaanbod
werd vastgesteld115. Ook deze verplichting
geldt voor een termijn van drie hefingsjaren.
Wanneer op een tweede opeenvolgende
meetdatum een onderbenutting wordt vast-

Zolang dat prognosemodel niet is vastgesteld, wordt de woningbehoefte berekend aan de hand van de aanwijzingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Zie art. 3.2.15 DGP.
Concreet kan de hefing ten vroegste vanaf 1 januari 2012 worden ingevoerd.
Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr. 2012/1, 116.
Concreet kan de hefing ten vroegste vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd.
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gesteld, is het aangewezen dat het gemeentebestuur de eigenaars van onbebouwde
percelen in kennis stelt van het feit dat een
risico op een verplichte activeringshefing
bestaat116.

2. De vaststelling van de spanning
tussen de woningbehoefte en het
bouwpotentieel
55. Het besluit van de Vlaamse Regering van
3 juli 2009117 tot bepaling van nadere regels voor
de vaststelling van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel, geeft uitvoering aan artikel 3.2.14 DGP.
Naar luid van artikel 1, § 1 van dit besluit wordt
de woningbehoefte per gemeente, per jaar en
getotaliseerd voor de hele referentieperiode,
vastgesteld in de bij het besluit gevoegde bijlage I. De cijfers vermeld in bijlage I weerspiegelen de behoeften aan bijkomende woningen
per jaar118.
Artikel 1, § 2 van het besluit van 3 juli 2009 bepaalt dat de gemeente de woningbehoefte kan
vermeerderen met de inschatting van de frictieleegstand, tot maximum 3,5 %.
Met frictieleegstand wordt bedoeld de leegstand van woningen als gevolg van verhuizen,
verkopen of verbouwingen die de gemeente
noodzakelijk acht om de lokale woningmarkt
naar behoren te laten functioneren, onverminderd de toepassing van het maximum van 3,5 %.

116
117
118
119

In artikel 1, § 3 van het besluit van 3 juli 2009
wordt gepreciseerd dat de gegevens van het
huishoudensprognosemodel driejaarlijks worden vastgesteld. Voor de bepaling van de woningbehoefte na de inwerkingtreding van het
besluit op 1 september 2009 en zolang de
ministers bevoegd voor de huisvesting en de
ruimtelijke ordening geen nieuwe gegevens
hebben vastgesteld, gelden de gegevens van
bijlage I.
Artikel 2 van het besluit van 3 juli 2009 betreft
de berekening van het bouwpotentieel. Naar
luid van artikel 2, § 1 wordt het bouwpotentieel
berekend aan de hand van de geactualiseerde
gegevens vermeld in het ROP119.
De berekening gebeurt aan de hand van de volgende formule:
P = [(rw x Aw) + (rv x Av)]
met
P totaal bouwpotentieel
rw ratio realisatiegraad onbebouwde bouwgronden
rv ratio realisatiegraad onbebouwde kavels
Aw aantal onbebouwde percelen gelegen
langs uitgeruste weg buiten verkaveling, conform het ROP
Av aantal onbebouwde percelen gelegen in
een verkaveling, conform het ROP
Artikel 2, § 2 van het besluit bepaalt dat de
Vlaamse ministers bevoegd voor de huisvesting
en de ruimtelijke ordening tweejaarlijks vaststellen welke realisatiegraden worden gehanteerd voor de voormelde berekening.

De kennisgeving kan individueel gebeuren, of via aanplakking of door middel van de gemeentelijke website.
BS 6 oktober 2009.
De speciicatie van de cijfers van de prognose van de woonbehoefte is als bijlage II bij het besluit van 3 juli 2009
gevoegd.
Register van onbebouwde percelen.
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Voor de eerste berekening na de inwerkingtreding van het besluit op 1 september 2009 en
zolang de bevoegde ministers geen nieuwe realisatiegraden hebben vastgesteld, gelden voor
de gebieden van stedelijke aard de volgende
realisatiegraden:
rw 0,45 en
rv 0,75.
Voor de gebieden van landelijke aard geldt het
volgende:
rw 0,45 en
rv
0,75
Artikel 3 van het besluit van 3 juli 2009 preciseert nog dat voor de vaststelling van de
spanning tussen de woningbehoefte van het
bouwpotentieel gebruik wordt gemaakt van het
totaal van de hele referentieperiode, per gemeente, zoals vermeld in het als bijlage opgenomen huishoudensprognosemodel, eventueel
te vermeerderen met de vastgestelde frictieleegstand.

3. Controle en sancties
56. De voormelde regeling is dwingend van
aard. In voorkomend geval moeten de gemeenten op bepaalde data de spanning tussen de
woningbehoefte en het bouwpotentieel nagaan
en bestaat de verplichting om een activeringshefing in te voeren120.
Het geheel wordt echter gekenmerkt door een
gebrek aan controlemaatregelen en sanctiemo120

121
122
123

gelijkheden. Quid wanneer een gemeente het
nodige niet doet?
Artikel 3.2.16 DGP bepaalt alleen dat de Vlaamse
Regering in dit verband nadere formele procedurele regelen kan vaststellen. Op heden is dit
niet gebeurd.
In de huidige stand van de wetgeving kan wellicht toepassing worden gemaakt van artikel 261
Gemeentedecreet, dat de toezichthoudende
overheid121 toelaat om na een schriftelijke ingebrekestelling commissarissen ter plaatse te
zenden om de maatregelen ten uitvoer te brengen die in rechte zijn voorgeschreven. Het betreft een vorm van dwangtoezicht om de onwil
van de gemeente te breken.

VI. Overgangsregeling
57. De bepalingen betreffende de activeringshefing zijn, zoals al werd aangestipt, op 1 september 2009 in werking getreden. Anderzijds is
ook artikel 143 DRO122 sinds 1 september 2009
bijna volledig opgeheven123. Dit (oud) artikel 143
regelde de belasting op de onbebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling en op onbebouwde gronden in het woongebied.
Om te vermijden dat alle op 1 september 2009
bestaande belastingreglementen op onbebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling en op onbebouwde gronden in het woongebied vanaf dan hun juridische grondslag

Omtrent het recht van het gewest om een dergelijke hefingsverplichting in te voeren, kunnen vragen worden
gesteld (zie M. DE JONCKHEERE, “De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid” in M. DE JONCKHEERE (ed.), Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013. Fiscale regionalisering, Brugge, die Keure, 2013, 13).
De Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de
instructies van de Vlaamse Regering (zie art. 248, § 1 Gemeentedecreet).
Decr. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Zie art. 7.2.30 DGP.
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Rechtsleer
x

zouden verliezen, bouwde de decreetgever in
artikel 7.3.4 DGP een overgangsregeling in.
Het komt hierop neer dat die reglementen onderworpen blijven aan (oud) artikel 143 DRO, en
dit voor de vooropgestelde duur van het reglement. Dit betekent dat ze als dusdanig en ongewijzigd uitwerking kunnen blijven hebben, met
inbegrip van de erin vastgestelde tarieven124.
De voormelde regel van overgangsrecht vertoont thans in hoofdzaak nog enkel belang voor
belastingreglementen die voor meerdere jaren
(2010 en later) werden vastgesteld125.
De overgangsregel belet de gemeenten echter
niet om hun bestaande reglementen op te heffen en voor het aanslagjaar 2010 en later vernieuwde reglementen goed te keuren waarbij
de activeringshefing “nieuwe stijl” wordt ingevoerd.

VII. Het restant van artikel 143
DRO
58. Artikel 143 DRO werd bijna volledig opgeheven, maar niet volledig. Wat overblijft van artikel 143 laat de gemeenten toe om een belasting
te heffen op onbebouwde gronden gelegen in
gebieden bestemd voor industrie126.

124
125
126

Zie Omz. BB 2009/5, 4 september 2009, inzake instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2010 en de
bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Vlaams Gewest.
De gemeenten die hun belastingreglementen jaarlijks vaststellen, moeten zich vanaf het aanslagjaar 2010 in voorkomend geval conformeren aan de bepalingen van het DGP.
Art. 143 DRO staat ondertussen als artikel 5.6.2 opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Er wordt
aangestipt dat artikel 5.6.2 VCRO de tekst van het afgeslankte artikel 143 DRO niet juist weergeeft. De codiicatie is
hier grondig misgelopen.
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